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บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่41  /2565 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี    
ลงวันที่ 7 มกรำคม  2565  

ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. มณฑลทหำรบกท่ี 33 1) ประสำนด ำเนินกำรถวำยควำมปลอดภัยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

โดยให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. 2560  
  2) ประสำนจัดท ำแผนกำรถวำยควำมปลอดภัยและส่งให้ส ำนักงำนฝ่ำยเสนำธิกำร 

ในพระองค์ 904 ทรำบภำยในก ำหนด 
  3) จัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) ทุกที่หมำย   

โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้จังหวัดได้แจ้งหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องส่งผู้แทนไปประจ ำแต่ละท่ีหมำยก่อนกำรเสด็จ 3 ชั่วโมง  
เพ่ือประสำนงำนและประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติก่อนกำรเสด็จ 
ตำมท่ีหมำยเสด็จทุกที่หมำย 

  4) ประสำนหน่วยทหำรในพ้ืนที่ จัดเตรียมสถำนที่จอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว 
พร้อมทั้ง ประสำนและอ ำนวยในกำรขึ้น-ลง ฮ.พระที่นั่ง เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ดังนี้ 
(1) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย 
(2) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม 
(3) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม 
(4) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนสำมหมื่น อ ำเภอเวียงแหง 
(5) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนเลอะกรำ อ ำเภออมก๋อย 

2. ต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3  1) จัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมเครื่องมือในกำรตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมำย 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ขบวนรถยนต์พระท่ีนั่ง  
พร้อมจัดเตรียมด้ำนกำรถวำยควำมปลอดภัยทุกท่ีหมำย 
โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี 33 ต ำรวจภูธรภำค  5 ต ำรวจภธูร
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  2) ประสำนจัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ส่วนแยก ทุกทีห่มำย โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี 33  และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

  3) จัดเตรียมสถำนที่จอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว ณ บ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย
บ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม ,บ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม ,  
บ้ำนสำมหมื่น อ ำเภอเวียงแหง และบ้ำนเลอะกรำ อ ำเภออมก๋อย พร้อมทั้ง 
ประสำนและอ ำนวยในกำรขึ้นลงของ ฮ. พระที่นั่ง และรดน้ ำบริเวณ
โดยรอบสนำม ฮ. เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

3. ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่  33 1) จัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมเครื่องมือในกำรตรวจวัตถุระเบิดทุกที่หมำย 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งขบวนรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมจัดเตรียมด้ำน
กำรถวำยควำมปลอดภยัทุกที่หมำย โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกที่ 33, 
ต ำรวจภูธรภำค 5, ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

  2) ประสำนจัดตั้งกองอ ำนวยกำรรว่มถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.)สว่นแยก 
ทุกทีห่มำย โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกที่ 33 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

3) จัดเตรียมสถำนที ่ ... 
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  3) จัดเตรียมสถำนที่จอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว ณ  

(1) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย 
(2) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม 
(3) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม 
(4) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนสำมหมื่น อ ำเภอเวียงแหง 
(5) สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนเลอะกรำ อ ำเภออมก๋อย 
โดยประสำนและอ ำนวยในกำรขึ้นลงของ ฮ. พระที่นั่ง และรดน้ ำบริเวณ
โดยรอบสนำม ฮ. เพื่อป้องกันฝุ่นละออง   

  4) จัดท ำสนำม ฮ. และสนำม ฮ. ส ำรอง ให้ปลอดภัยและเพียงพอ 
  5) จัดเตรียมกำรรับเสด็จในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อย  ณ โรงเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนและศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนทุกที่หมำย 
โดยประสำนงำนกับกองงำนในพระองค์ฯ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอ ำเภอพ้ืนที ่  

  6) จัดเตรียมผู้เข้ำรับพระรำชทำนสิ่งของและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ   
ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนทุกที่หมำย  ให้เรียบร้อย 

  7) ประสำนครูใหญ่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนและศูนย์กำรเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนแต่ละที่หมำย ด ำเนินกำร ดังนี้ 

   -  เตรียมรับเสด็จให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรต ิ
   - จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับทรงทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 

เพ่ือตอบกรณีท่ีทรงสอบถำม 
   - จัดเตรียมสิ่งของ/พันธุ์ไม้ผล/ผ้ำห่มกันหนำวส ำหรับพระรำชทำนแก่

ผู้แทนชำวบ้ำน และผู้เข้ำรับพระรำชทำน  
   -  จัดโต๊ะ/สมุด/ปำกกำ ส ำหรับลงพระนำมำภิไธย ในบริเวณห้องท่ี 

ฝ่ำยเสนำธิกำรในพระองค ์ก ำหนดให้เรียบร้อย 
   -  จัดท ำรำวบันไดทุกท่ีหมำยที่เป็นบันไดทำงขึ้น-ลง โดยตรวจสอบควำม

มั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งำน 
   -  จัดเตรียมสถำนที่ฉำยพระรูป ส ำหรับฉำยพระรูปร่วมกับผู้บริหำรและครู

ของโรงเรียน ให้เรียบร้อย 
   -  จัดท ำป้ำยชื่อ ต ำแหน่ง และหน้ำที่ ครูโรงเรียนทุกคน เพื่อสะดวกในกำร

ประสำนงำน 
   -  จัดท ำห้องสรง/ห้องน้ ำผู้ติดตำม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้เรียบร้อย 
   -  ท ำควำมสะอำดเส้นทำงเสด็จฯ 
   - จัดเตรียมค ำกรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน

และควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  พร้อมผู้กล่ำวรำยงำน 
   -  จัดเตรียมที่หมำยเสด็จฯ ในทุกจุดทุกที่หมำยให้เรียบร้อย 
   - จัดเตรียมสถำนที่เสวยพระกระยำหำรกลำงวัน ณ ศูนย์กำรเรียนต ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย และโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 อ ำเภอเวียงแหง พร้อมจัดอำหำรบริกำร 
ผู้ตำมเสด็จให้เพียงพอ 

- จัดอำหำร ... 
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   -  จัดอำหำรและน้ ำดื่มบริกำรเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติหน้ำที่รับเสด็จให้เพียงพอ 
   -  ติดตั้งเต็นท์ ส ำหรับเป็นจุดจอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ 

พระท่ีนั่งส ำรอง ทุกที่หมำยที่ใช้รถขบวนเสด็จ 
   - จัดสถำนที่ส ำหรับกำรตรวจ RT-PCR และ ATK ส ำหรับผู้บริหำร 

เจ้ำหน้ำที ่ผู้ปฏิบัติงำน ตำมท่ีมีกำรประสำน 
   - จัดท ำบัตรประจ ำตัวส ำหรับรับเสด็จของผู้ที่มำร่วมงำนและปฏิบัติหน้ำที่  

ตำมแบบท่ี กอร.ถปภ. ก ำหนด ให้เรียบร้อย 
   - ประสำนอ ำเภอ / รพ.สต. / อสม. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำกำรตรวจ 

RT-PCR และ ATK ส ำหรับผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน ทุกที่หมำย 
   - จัดช่ำงภำพ จ ำนวน 1 คน และช่ำงวีดีโอ จ ำนวน 1 คน ส ำหรับปฏิบัติ

หน้ำที่ โดยน ำกล้องไปตรวจ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยก ก่อนเวลำเสด็จ 3 ชั่วโมง 
ทัง้นี้ ให้จัดส่งประวัติช่ำงภำพให้ กอร.ถปภ.  

4. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1) จัดรถต ำรวจน ำขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมำยในพ้ืนที่ 
  2) ประสำนกับมณฑลทหำรบกที่ 33 และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จัดท ำแผน

ถวำยควำมปลอดภัย  
  3) ประสำนจัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัยส่วนแยกทุกท่ีหมำย 

  4) ประสำนจัดรถต ำรวจจรำจรและต ำรวจทำงหลวง น ำขบวนเสด็จ 
ทุกที่หมำยและจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำทำงร่วมทำงแยกเพ่ือถวำยควำมปลอดภัย 
ตำมเส้นทำงเสด็จทุกท่ีหมำย และจัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจร่วมกำรซักซ้อมขบวน
เสด็จทุกที่หมำย  

  5) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจัดสถำนที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จในแต่ละ 
ที่หมำย โดยประสำนกับเจ้ำของสถำนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  6) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเฝ้ำฯ รถยนต์พระที่นั่งทุกท่ีหมำย 
  7) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจนอกเครื่องแบบหำข่ำวปะปนกับประชำชน 
  8) ก ำหนดเส้นทำงหลักและเส้นทำงส ำรองในกำรเสด็จฯ แต่ละที่หมำย 
  9) จัดระเบียบของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปเฝ้ำฯ รับเสด็จทุกที่หมำย ให้เรียบร้อย 
  10) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเฝ้ำพลับพลำที่ประทับตั้งแต่เริ่มกำรก่อสร้ำง     

ทุกที่หมำยที่มีกำรจัดตั้งพลับพลำที่ประทับ 
  11) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหญิงประจ ำห้องสรง ณ ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวน

ชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย , โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม ,โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่
พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 
อ ำเภอเวียงแหง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง”  
บ้ำนเลอะกรำ อ ำเภออมก๋อย , มูลนิธิขำเทียมฯ ,หอประชุมมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่, คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และทุกท่ีหมำย 

 
12) จัดรถต ำรวจ ... 
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  12) จัดรถต ำรวจน ำขบวนส่วนล่วงหน้ำในพื้นที่อ ำเภอแม่อำย อ ำเภอแม่แจ่ม  
อ ำเภอเวียงแหง และอ ำเภออมก๋อย จำกสนำม ฮ. ไปยังที่หมำยเสด็จฯ   
โดยประสำนกับส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ (นำยศรัณย์ สวัสดิพงษ์  
โทรศัพท์ 08 1882 4452) 

  13) จัดส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกนำยที่ไปปฏิบัติหน้ำที่รับเสด็จฯ ให้แก่ 
มทบ.33 และเจ้ำภำพในแต่ละที่หมำย เพ่ือท ำบัตรประจ ำตัวส ำหรับรับเสด็จฯ 

5. สถำนีต ำรวจทำงหลวง 4  
กองก ำกับกำร 5 

1) จัดรถต ำรวจทำงหลวงน ำรถยนต์ในขบวนเสด็จ พร้อมในวันที่ 9 มกรำคม 
2565 เวลำ 17.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน  41    

  2) จัดเตรียมรถต ำรวจทำงหลวงน ำรถยนต์ในขบวนเสด็จในพ้ืนที่อ ำเภอแม่อำย 
อ ำเภอแม่แจ่ม อ ำเภอเวียงแหง และอ ำเภออมก๋อย เวลำตำมที่นัดหมำย 

  3) จัดรถต ำรวจทำงหลวงน ำคณะส่วนล่วงหน้ำ ทุกที่หมำย  
โดยประสำนกับส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่  

  4) พิจำรณำท ำกำรซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งตำมเส้นทำงเสด็จจริงไปยัง 
ทุกที่หมำย โดยประสำนงำนกับส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

6. กลุ่มงำนจรำจร  
ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดรถต ำรวจจรำจรน ำรถยนต์พระท่ีนั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ   
โดยขอให้พร้อมกัน พร้อมในวันที่ 9 มกรำคม 2565 เวลำ 17.00 น.  
ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 

  2) จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรประจ ำเส้นทำงเสด็จ ทำงร่วม ทำงแยก ในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ระหว่ำงวันที่ 9 -14 มกรำคม 2565 

  3) ร่วมท ำกำรซักซ้อมขบวนรถยนต์พระที่นั่งตำมเส้นทำงเสด็จจริงไปยังทุกที่หมำย 
โดยประสำนงำนกับต ำรวจทำงหลวง และส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 

7. กองก ำกับกำร 3  
กองบังคบักำรต ำรวจสันติบำล 1 

1) จัดระเบียบกลุ่มพลังมวลชนทุกท่ีหมำยและหำข่ำวควำมเคลื่อนไหว 
กลุ่มพลังมวลชนโดยรำยงำนใหผู้้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่และส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้องทรำบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) จัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนทุกแขนง ในกำรไป 
ท ำข่ำวและควบคุมกำรแต่งกำยของสื่อมวลชนทุกที่หมำยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งตรวจกล้องถ่ำยรูปทุกชนิดของสื่อมวลชน และแจกปลอกแขน ให้
เรียบร้อย 

  3) ตรวจสิ่งของที่ประชำชนจะทูลเกล้ำฯ ถวำยทุกชนิด พร้อมจัดท ำบัญชีไว้ให้
เรียบร้อย 

  4) ติดต่อขอรับประวัติของช่ำงภำพในแต่ละที่หมำยให้เรียบร้อย 
 

8. กองบิน 41  ... 
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8. กองบิน 41 1) จัดสถำนที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง พร้อมจัดกำรถวำยรักษำควำม
ปลอดภัยบริเวณท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 โดยประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  2) จัดเตรียมห้องรับรองที่ประทับ ท ำควำมสะอำด ตกแต่ง และอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับ เจ้ำหน้ำที่โรงแรมดิเอ็มเพรส และองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ำไปตกแต่งสถำนที่ 

  3) จัดเตรียมห้องรับรองท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 เพ่ือเตรียมเป็น
สถำนที่นั่งพักรอของข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้ำฯ รับ-ส่งเสด็จ   
พร้อมจัดเตรียมเครื่องดื่มและน้ ำดื่มบริกำร ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 
มกรำคม 2565 ตำมแต่จะเห็นสมควร 

  4) จัดท ำควำมสะอำด ตกแต่ง อำคำรท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41   
ให้เรียบร้อยสวยงำม 

  5) จัดเจ้ำหน้ำที่ปูพรมลำดพระบำทรับเสด็จ 
  6) จัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมทั้งเครื่องมือในกำรตรวจวัตถุระเบิดรถยนต์ในขบวนเสดจ็ 

ในวันที่ 9 มกรำคม 2565  พรอ้มเวลำ 17.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำร
กองบิน 41   

  7) จัดเตรียมสถำนที่จอด ฮ. พระที่นั่งและ ฮ.ในขบวนเสด็จ ระหว่ำงวันที่  
10 - 14 มกรำคม 2565 พร้อมทั้ง อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ข้ำรำชกำรที่ไปรับ-ส่งเสด็จ 

  8) อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะส่วนลว่งหน้ำที่จะเดินทำงมำ โดยจัดรถยนต์ 
ตู้รับ – ส่งคณะนักบินและลูกเรือและจัดรถบรรทุก พร้อมก ำลังพล 
ตำมท่ีมีกำรร้องขอ 

  9) จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับใช้ตรวจคัดกรองหำเชื้อ โควิด – 19 (ATK)  
แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ 9 และ 14 มกรำคม 2565   
ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  

9. ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 1) จัดเตรียมกำรถวำยกำรรับเสด็จ พร้อมทั้ง อ ำนวยควำมสะดวก 
ในด้ำนต่ำง ๆ ให้พร้อม 

  2) เตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำเสด็จ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3) จัดเตรียมกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย บริเวณห้องรับรองพิเศษ 
และในพ้ืนที่ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 

  4) จัดเตรียมห้องรับรองพิเศษท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ส ำหรับเป็น 
ห้องประทับรับรอง ในวันที่ 9 และ 14 มกรำคม 2565  
พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่โรงแรมดิเอ็มเพรสที่
น ำดอกไม้และอุปกรณ์ห้องสรงมำจัดในห้องประทับรับรองและองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเข้ำมำระบำยผ้ำอำคำร 

  5) จัดเตรียมห้องสรงในบริเวณห้องรับรองพิเศษ ท ำควำมสะอำดและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

6) จัดเตรียมสถำนที ่... 
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 ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ (ต่อ) 6) จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับผู้มำเฝ้ำฯ รับ - ส่งเสด็จ ณ ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
ในวันที่ 9 และ 14 มกรำคม 2565 พร้อมทั้ง จัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวย
ควำมสะดวก 

  7) จัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ของโรงแรมดิเอ็มเพรส  
และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียใหม่ ในวันที่ 8 - 9 มกรำคม 2565 

  8) จัดเตรียมกำรเปิด - ปิด ประตูช่องทำงระหว่ำงท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่กับ
ศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม่  ในกรณีต้องน ำรถยนต์ที่นั่งเข้ำออกบริเวณ
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่และท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน  41 

  9) อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะเจ้ำหน้ำที่ส ำนักพระรำชวังและผู้ตำมเสด็จ 
ตำมควำมเหมำะสม 

  10) ตรวจสอบควำมพร้อมและควำมปลอดภัยของลิฟท์ให้พร้อมใช้งำนและ
จัดเจ้ำหน้ำที่ขับลิฟท์เป็นกำรเฉพำะ เพ่ือป้องกันกรณีลิฟต์ 
มีปัญหำ/ขัดขอ้ง ในวันที่ 9 และ 14 มกรำคม 2565 พร้อมทั้งท ำควำม
สะอำดลิฟท์ให้เรียบร้อย (ป้องกันเชื้อโรค) 

  11) จัดสถำนที่จอดเครื่องบินพระที่นั่ง พร้อมจัดกำรถวำยรักษำควำมปลอดภัย
บริเวณท่ำอำกำศยำนเชยีงใหม ่โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

  12) จัดช่ำงเทคนิคดูแลเครื่องปรับอำกำศ / และสะพำนเทียบให้เรียบร้อย 
  13) ท ำควำมสะอำดพรมเส้นทำงเสด็จ และสะพำนเทียบ เพ่ือป้องกันเชื้อโรค 
  15) จัดส่งรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้ สนจ.ชม. ภำยในวันที่ 7  มกรำคม 

2565  
10. บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด 

(มหำชน) สถำนีเชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน จัดส ำรองที่นั่งเครื่องบิน ให้พร้อม (กรณีเสด็จฯ 

โดยเครื่องบินของ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)จัดเตรียมกำร
ถวำยกำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกคณะผู้ตำมเสด็จฯ ในพ้ืนที่ 
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 

  2) จัดเตรียมควำมพร้อมของรถบันไดเครื่องบิน เพื่อใช้ในกำรรับ-ส่งเสด็จฯ 
(กรณีใช้รถบันไดของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด)  

  3) จัดพนักงำนบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกคณะผู้ตำมเสด็จฯ    
ในพ้ืนที่ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 

  4) จัดรถบัสสนำมบินส ำหรับ รับ – ส่ง ผู้ที่มำเฝ้ำฯ รับเสด็จ ณ ท่ำอำกำศยำน
เชียงใหม่ ในวันที่ 9 และ 14 มกรำคม 2565 โดยประสำนงำนกับ
กองบิน 41 

11. คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมแพทย์ พยำบำล ห้องประทับ ห้องฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันเสด็จฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นไป 
จนเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหำนคร ณ โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  

  2) ประสำนงำนกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรจัดซ้อม
แผนทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในเส้นทำงเสด็จฯ ทุกที่หมำย ให้เรียบร้อย 

12. กำรไฟฟ้ำ... 
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12. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 1 
(ภำคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  

1) ตรวจสอบและควบคุมดูแลระบบไฟฟ้ำ พร้อมจัดเครื่องไฟฟ้ำส ำรอง   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทุกที่หมำยเสด็จ โดยประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่  

  2) ป้องกันไฟฟ้ำขัดข้องและจัดเครื่องไฟฟ้ำส ำรองไปติดตั้งในพ้ืนที่ที่เสด็จ 
ทุกแห่ง (กรณีมีที่หมำยเพ่ิมเติม) 

  3) ให้หัวหน้ำชุดที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ไปรำยงำนตัวประจ ำ ณ กองอ ำนวยกำร
ร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.) แต่ละท่ีหมำย ก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 
เพ่ือประชุมและประสำนกำรปฏิบัติงำนต่อไป โดยส่งรำยชื่อพร้อม
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 

13. ส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  

1) ติดตั้งโทรศัพท ์และสัญญำณอินเตอร์เน็ต ในกำรรับเสด็จ  ดังนี้ 
  - ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ. 

กองบิน 41 ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565 ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 
มกรำคม 2565 เวลำ 06.00 น. เป็นต้นไป 

  - ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ ห้องสรงงำน ท่ำ
อำกำศยำนทหำรกองบิน 41 ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565 
ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2565 เวลำ 06.00 น. เป็นต้นไป 

  -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ณ ห้องรับรองที่ประทับ ส ำนักงำน
ชลประทำนที่ 1 จ ำนวน 1 เลขหมำย ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 
2565 โดยขอเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2565 เวลำ 07.00 น. 
เป็นต้นไป 

   - ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ณ กอร.ถปภ.ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 
จ ำนวน 1 เลขหมำย ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565 โดยขอ
เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2565 เวลำ 07.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ. 
ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย  
ในวันที่ 10 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ  06.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม  
ในวันที่ 11 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ  06.00 น. เป็นต้นไป 

   - ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่พัฒนำสันต ิอ ำเภอแมแ่จ่ม  
ในวันที่ 11 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 อ ำเภอเวียงแหง ในวันที่ 
12 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. เป็นต้นไป 
พร้อมทัง้ ขยำยสัญญำณ WIFI ให้ถึงบริเวณที่ตั้งสนำมฮอชั่วครำว 
บ้ำนสำมหมื่น 

- ติดตั้งโทรศัพท์... 
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 ส่วนบริกำรลูกค้ำจังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
(ต่อ) 

 -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ. 
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนเลอะกรำ 
อ ำเภออมก๋อย ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ 
06.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.     
มูลนิธิขำเทียมฯ ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ  
13.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.
หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกรำคม 2565  ขอ
เปิดใช้ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. เป็นต้นไป 

   -  ติดตั้งโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 เลขหมำย ณ กอร.ถปภ.     
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกรำคม  
2565 ขอเปิดใช้ตั้งแต่เวลำ 11.00 น. เป็นต้นไป 

  2) ขอควำมอนุเครำะห์ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรติดตั้ง
และกำรใช้บริกำรตำมข้อ 1) โดยขอเปิดทำงไกลภำยในประเทศ 

  3) ประสำนงำนกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเขต 7  
(เชียงใหม่) 

14 ส ำนักงำน กสทช.ภำค 3  ขอควำมอนุเครำะห์ประสำนเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือต่ำง ๆ สนับสนุน
ในพ้ืนที ่ที่หมำยเสด็จฯ ระหว่ำงวันที่ 9 – 14 มกรำคม 2565 ดังนี้ 
- วันที่ 9 มกรำคม 2565 ณ เรือนรับรองที่ประทับ ส ำนักงำน
ชลประทำนที่ 1 (Sky08ประจ ำ จนจบภำรกิจ) 
- วันที่ 10 มกรำคม 2565 ณ ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย (183 KM) 
- วันที่ 11 มกรำคม 2565  
1) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 อ ำเภอเวียงแหง (133 
KM) Sky07) 
2) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม 
(100 KM) 
- วันที่ 12 มกรำคม 2565 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

บ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม (98 KM) 
- วันที่ 13 มกรำคม 2565  
1) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนเลอะกรำ 
อ ำเภออมก๋อย  (290km) 
2) มูลนิธิขำเทียมฯ  
- วันที่ 14 มกรำคม 2565  
1) หอประชุมมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ 
2) คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
15.ศูนย์เทคโนโลยี... 
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15. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรเขต 7 (เชียงใหม่) 
1) ประสำนกำรติดตั้งโทรศัพท์และโทรสำรกับบริษัท ทีโอท ีจ ำกัด (มหำชน) 

ในระหว่ำงวันที่ 9 – 14 มกรำคม 2565 ทุกที่หมำย  
แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้จังหวัดเชียงใหม่ทรำบ 

  2) ประสำนผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ในกำรสนับสนุนกำรรับเสด็จ 
16. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ 
1) จัดเตรียมรถพยำบำลพร้อมอุปกรณ์กำรแพทย์ พร้อมแพทย์ พยำบำล 

ติดตำมขบวนเสด็จทุกพ้ืนที่และพักค้ำงแรม ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยให้พร้อมในวันที่ 9 มกรำคม 2565  
เวลำ 17.00 น. ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน  41 

  2) จัดเตรียมรถพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ และเวชภัณฑ์ ไปประจ ำ ณ ศูนย์กำร
เรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอื้น อ ำเภอแม่อำย โรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลอง อ ำเภอแม่แจ่ม ,โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนใหม่พัฒนำสันติ อ ำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนเบญจมะ 1 อ ำเภอเวียงแหง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ  
“แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนเลอะกรำ อ ำเภออมก๋อย , มูลนิธิขำเทียมฯ ,
หอประชุมมหำวิทยำลัย เชียงใหม่, คณะแพทย์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  และทุกท่ีหมำยที่มีกำรเสด็จ 

  3) ประสำนงำนกับโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ โรงพยำบำลนครพิงค์ 
โรงพยำบำลแม่อำย โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล โรงพยำบำลเวียงแหง 
โรงพยำบำลอมก๋อย ในกำรเตรียมแพทย์ พยำบำล ห้องฉุกเฉิน โลหิต 
และอุปกรณ์กำรแพทย์ ให้พร้อม 24 ชั่วโมง ในระหว่ำงเสด็จในพื้นที่
รับผิดชอบ 

  4) จัดเตรียมเครื่องสแกนอุณหภูมิพร้อมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือตรวจอุณหภูมิ
เจ้ำหน้ำที ่และผู้ไปร่วมรับเสด็จ ระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565  
ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  

17. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ และท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 
 เชียงใหม่ 1) ตกแต่งประดับธงชำติ พร้อมระบำยผ้ำทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 

ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่  
บริเวณรอบอำคำรศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม่ บริเวณลำนจอดรถยนต์ 
ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มกรำคม 2565 

  2) ระบำยผ้ำบันไดเครื่องบินพระที่นั่ง ณ ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  
ก่อนวันที่ 9 มกรำคม 2565 โดยประสำนงำนกับกองบิน 41 และ
ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 

   อ ำเภอแม่แจ่ม 
  - ตำมหนังสือ จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/157 ลงวันที่ 5 

มกรำคม 2565  
   อ ำเภออมก๋อย  อ ำเภอเวียงแหง  อ ำเภอแม่แจ่ม  และอ ำเภอแม่อำย 
   ตำมหนังสือ จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.3/40382  

 ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2564 
18.ส ำนักงำน.. 
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18. ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

1) ประสำนกับสื่อมวลชนทุกประเภทในกำรจัดท ำข่ำวให้เป็นไปด้วยควำม
เหมำะสมเรียบร้อย ณ ที่หมำยที่มีกำรน ำเสนอข่ำว 

  2) จัดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสื่อมวลชนในกำรท ำข่ำวและ 
กำรแต่งกำยของสื่อมวลชนทุกท่ีหมำย 

19. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  1) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับรับรองพิเศษ (งดดอกลิลลี่และคำร์เนชั่น) 
ณ ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ รวมทั้ง จัดอุปกรณ์ประจ ำ  
ห้องสรงในห้องรับรองที่ประทับ โดยขอให้ด ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จ  
ในวันที่ 9 มกรำคม 2565 ก่อนเวลำ 10.00 น.  และวันที่ 14 
มกรำคม 2565 ก่อนเวลำ 10.00 น. และขอให้ประสำนงำนกับ 
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ (ประสำนงำนคุณรังสรรค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 
09 7923 2967) 

  2) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องรับรอง (งดดอกลิลลี่และคำร์เนชั่น) รวมทั้ง
อุปกรณ์ประจ ำห้องสรงในห้องรับรองท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41  
ในวันที่ 10 – 13 มกรำคม 2565 (4 วัน) โดยประสำนงำนกองบิน 41 
โทรศัพท์ 085-8632744 

20. เทศบำลนครเชียงใหม่ 1) ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย ตำมเส้นทำงเสด็จ ดังนี้  
- ธงชำติและธงพระนำมำภิไธย สธ. ถนนมหิดล ถนนเชียงใหม่ล ำปำง 
ถนนเจริญเมือง ถนนทุ่งโฮเต็ล ถนนคันคลองชลประทำน และถนนสุเทพ 
- ธงชำติ ธงพระปรมำภิไธยย่อ ว.ป.ร  และธงพระนำมำภิไธย สธ. ตั้งแต่
ปำกทำงกองบิน 41 – แยกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่  และ
ถนนนิมมำนเหมินท์  

  2) ท ำควำมสะอำดเส้นทำง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด ตัดหญ้ำ และ
ตัดตกแต่งต้นไม้ตลอดเส้นทำงเสด็จ ในเขตควำมรับผิดชอบ 

  3) รื้อถอนป้ำยที่ช ำรุด และป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ตำมถนนในเขตควำมรับผิดชอบ 
  4) ตัดหญ้ำ ขุดลอกคูน้ ำ ตัดแต่งกิ่งไม้และจัดเก็บขยะ ในบริเวณ

สวนสำธำรณะรถไฟ โดยเฉพำะด้ำนที่ติดกับส ำนักงำนชลประทำนที่ 1  
ทั้งนี้ ในระหว่ำงห้วงเวลำที่เสด็จฯ ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 ขอให้
งดกำรจัดกิจกรรมและงดอนุญำตใช้เสียงในบริเวณดังกล่ำว 

  5) จัดรถดับเพลิง จ ำนวน 2 คัน และรถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำง จ ำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจ ำ 
ณ ส ำนักงำนชลประทำนที ่1 อ ำเภอเมืองเชยีงใหม่ ตั้งแตว่ันที่ 8 มกรำคม 
2565 โดยขอให้พร้อมในเวลำ 15.00 น. โดยให้หัวหน้ำชดุไปรำยงำน
ตัวและประจ ำ ณ กอร.ถปภ. ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 อ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ เพ่ือประสำนงำนจนเสร็จภำรกิจ 

  6) จัดรถดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
จ ำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ ไปประจ ำ ณ หอประชุม
มหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกรำคม 2565 โดยขอให้พร้อม
ตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2565 ในเวลำ  14.00 น. โดยให้หัวหน้ำชุดไปรำยงำน
ตัวและประจ ำ ณ กอร.ถปภ.สว่นแยกฯ เพ่ือประสำนงำน 

7) จัดรถดับเพลิง ... 
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 เทศบำลนครเชียงใหม่ (ต่อ) 7) จัดรถดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน รถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน และรถไฟฟ้ำส่อง
สว่ำง จ ำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  
ไปประจ ำ ณ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 
มกรำคม 2565 โดยขอให้พร้อมในเวลำ 11.30 น. โดยใหห้ัวหน้ำชุดไป
รำยงำนตัวและประจ ำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกฯ เวลำ  
13.30 น. เพ่ือประสำนงำน   

21. ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่ - สนับสนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยกำรจัดปลัดอ ำเภอ 
(ยกเว้นอ ำเภอเมืองเชียงใหม่) จ ำนวนผลัดละ 1 คน พร้อมเครื่องมือ
สื่อสำร ไปประจ ำ กอร.ถปภ. ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565 เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยขอให้ไปรำยงำนตัว  ณ กอร.ถปภ. ในวันที่ 9 มกรำคม 2565  
เวลำ 08.30 น. (ผลัดแรก) เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
จำก ผอ.กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่และหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 

22. ส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค  
สำขำเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ) 

1) จัดระบบน้ ำประปำ ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 โดยประสำนงำนกับ
เจ้ำของสถำนที่ให้เรียบร้อย 

  2) ส ำรองน้ ำส ำหรับใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ณ  ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 ให้
เพียงพอ และจัดระบบแรงดันน้ ำประปำให้มีประสิทธิภำพเป็นกรณีพิเศษ 
ในระหว่ำงห้วงเวลำที่มีกำรเสด็จ 

23. อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 1) จัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ กอร.ถปภ. 
ท่ำอำกำศยำนทหำรกองบิน 41 ระหว่ำงวันที่ 9- 14 มกรำคม 2565 
เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรำยงำนตัว ณ 
กอร.ถปภ. เวลำ 08.30  น. เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก 
ผอ.กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้
จังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 

  2) จัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ กอร.ถปภ. 
หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกรำคม 2565 เพ่ือ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรำยงำนตัว ณ กอร.ถปภ. 
เวลำ 06.00 น. เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก ผอ.
กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้
จังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 

  3) จัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ กอร.ถปภ. 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14  มกรำคม 2565 
เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
โดยขอให้ไปรำยงำนตัว ณ กอร.ถปภ. เวลำ 11.30 น. เพื่อประชุม
ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก ผอ.กอร.ถปภ. และขอให้ส่งรำยชื่อ
เจ้ำหน้ำที่และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือให้จังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 7 
มกรำคม 2565 

4) แจ้งเทศบำลต ำบลช้ำงเผือก ... 
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  4) แจ้งเทศบำลต ำบลช้ำงเผือก และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช้ำงเผือก 
ติดตั้งธงชำติและธงพระนำมำภิไธย (ถนนคันคลองชลประทำน )  
โดยด ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 มกรำคม 2565 

24. แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่  2    1) ท ำควำมสะอำดเส้นทำงเสด็จในเขตทำงหลวง และรื้อถอนป้ำยจรำจรและ
ป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ที่ช ำรุดตำมถนนในเขตทำงหลวงตำมเสน้ทำงเสด็จ 

  2) ซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด ตัดหญ้ำ ท ำควำมสะอำด และตัดแต่งต้นไม้ตลอด
สองข้ำงทำงในเขตทำงหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   
โดยด ำเนินกำรให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มกรำคม 2565 

  3) ปรับปรุงเส้นทำงจักรยำน (bike lane) ช่วงหน้ำมูลนิธิขำเทียมฯ  
ให้เรียบร้อย 

25. แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่    1) ท ำควำมสะอำดเส้นทำงเสด็จในเขตทำงหลวงชนบท 
  2) ซ่อมแซมถนนที่ทรุดต่ ำช ำรุด ตัดหญ้ำ และตัดแต่งต้นไม้ตลอด 

สองข้ำงทำงในเขตทำงหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยด ำเนินกำรให้
เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มกรำคม 2565 

  3) รื้อถอนป้ำยจรำจรและป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ ที่ช ำรุดตำมถนนในเขต- 
ทำงหลวงชนบท ตำมเส้นทำงเสด็จ 

26. ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

1) อัญเชิญพระพุทธนวรำชบพิตร ไปประดิษฐำน ณ หอประชุม-
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็นพระประธำนในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรฯ ในวันที่ 14 มกรำคม 2565 โดยผู้อัญเชิญ แต่งกำย เครื่องแบบ
ปกติขำว สวมหมวก สวมถุงมือ และอัญเชิญกลับ 
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ  โดยส่งรำยชื่อพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ  
และเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน มำยังจังหวัดเชียงใหม่ 
ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 เพ่ือจัดท ำบัตรประจ ำตัวต่อไป 

  2) ประสำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่นิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบพิธี   
พร้อมทั้ง จัดรถยนต์รับ-ส่งพระสงฆ์ให้เรียบร้อย 

27. ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 1) จัดเตรียมและท ำควำมสะอำดอำคำรรับรองที่ประทับ  
ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 ให้เรียบร้อย สวยงำม 

  2) จัดเตรียมกำรรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดสถำนที่จอดรถยนต์พระท่ีนั่ง รถยนต์ในขบวน และรถยนต์ 

ตำมขบวนเสด็จ ให้เรียบร้อย 
   - จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับประทับพักพระอิริยำบถ 
   - จัดเตรียมสถำนที่และอำหำรให้เพียงพอ กำรถวำยพระกระยำหำรเช้ำ 

และพระกระยำหำรค่ ำ พร้อมอำหำรผู้ตำมเสด็จให้เพียงพอ  
   - จัดเตรียมควำมเรียบร้อยภำยในอำคำร  ให้เรียบร้อยสวยงำม  
   - ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย ตำมรั้วและเส้นทำงเสด็จฯ 

ภำยในส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 
    
 

- จัดเตรียมห้องสรง... 
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 ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 (ต่อ)  - จัดเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ประจ ำ และท ำควำมสะอำด 
ให้เรียบร้อย โดยจังหวัดได้มอบหมำยให้ต ำรวจหญิง จ ำนวน 2 นำย  
ไปเฝ้ำห้องสรง ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 

   - จัดเตรียมสถำนที่ตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย  
(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1  ระหว่ำงวันที่  
9 – 14  มกรำคม 2565 โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกที่ 33  
พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ และเครื่องมือสื่อสำร จ ำนวน 1 คน ไปประจ ำ 
กอร.ถปภ. เพื่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยให้ไป
รำยงำนตัว ณ กอร.ถปภ. ในเวลำ 06.30 น. เพื่อประชุมซักซ้อม
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก ผอ.กอร.ถปภ. พร้อมทั้ง บริกำรอำหำร
และเครื่องดื่มแก่เจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำนประจ ำ กอร.ถปภ. 

   - จัดสถำนที่จอดรถไฟฟ้ำส ำรองที่ไปประจ ำเพ่ือป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง 
ในห้วงเวลำเสด็จ โดยให้พร้อมปฏิบัติในวันที่ 9 มกรำคม 2565 
เวลำ 06.30 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้ง บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำน  ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคทรำบโดยตรงแล้ว 

   - จัดสถำนที่จอดรถดับเพลิง จ ำนวน 2 คัน และรถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน 
และรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง จ ำนวน 2 คัน ณ ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 
ระหว่ำงวันที่  8 - 14 มกรำคม 2565 พร้อมทั้ง บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่มให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้
เทศบำลนครเชียงใหม่โดยตรงแล้ว 

   - จัดที่จอดรถมีหลังคำส ำหรบัรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์พระที่นั่งส ำรอง 
   - ประสำนจัดเตรียมสถำนที่จอดรถส ำหรับผู้ไปร่วมงำนให้เรียบร้อย 
   - จัดอำหำรเลี้ยงรับรอง แพทย์ พยำบำล ทหำร ต ำรวจ ผู้ไปร่วมงำน 

และพนักงำนขับรถยนต์ ในขบวนเสด็จ ตำมแต่จะเห็นสมควร  
ระหว่ำงวันที่  10 - 14 มกรำคม 2565 

  3) จัดเตรียมห้องพักให้กับแพทย์และพยำบำล ในขบวนเสด็จ  
ในระหว่ำงวันที่ 9 - 14 มกรำคม 2565 

  4) จัดสถำนที่ส ำหรับตรวจหำเชื้อโควิด-19 ภำยในส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 
ในระหว่ำงวันที่ 8 – 14 มกรำคม 2565 ตำมที่มีกำรประสำนงำน 

  5) ประสำนกำรปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำที่กองงำนในพระองค์ฯ กรณีได้รับกำร
ประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

28. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่... 
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28. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ วันที่ 14 มกรำคม 2565 ณ หอประชุม

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  1) จัดเตรียมกำรรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยประสำนงำนกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2) จัดเตรียมท ำควำมสะอำดและตกแต่งหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้

เรียบร้อย 
  3) จัดเตรียมวงดนตรีรับ-ส่งเสด็จ และซ้อมกำรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี

ให้เรียบร้อย โดยให้พร้อมเวลำ 07.00 น. ณ หอประชุมมหำวทิยำลัยเชียงใหม ่
  4) จัดระเบียบกำรเข้ำนั่งของบัณฑิต และขอให้มีอำจำรย์ประจ ำแต่ละจุดด้วย

, กำรจัดพิธีซักซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร, กำรจัดสถำนที่
ฉำยพระรูป, กำรจัดตกแต่งสถำนที่ประกอบพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร, 
กำรจัดสถำนที่ส ำหรับผู้ไปร่วมพิธี, กำรจัดกำรจรำจรภำยในมหำวิทยำลัย, 
กำรจัดเตรียมของที่ระลึกที่จะถวำย, กำรจัดเตรียมค ำกรำบบังคมทูลถวำย
รำยงำน,  
กำรจัดเตรียมเครื่องนมัสกำรบูชำ และอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เรียบร้อย 
ก่อนเสด็จ 2 ชั่วโมง 

  5) ตรวจสอบกำรแต่งกำยของบัณฑิตให้เรียบร้อย รวมถึง กำรคำดกระบี่ ถุงมือ 
ให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกลำโหม 

  6) จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมเครื่องเสียง 
ภำยในหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  7) จัดวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ และเก้ำอ้ี ในกำรจัดพิธี ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ให้เรียบร้อย ตำมที่ได้รับกำรขอรับกำรสนับสนุน 

  8) ติดตั้งเต็นท์พร้อมระบำยผ้ำ จ ำนวน 3-4 หลัง ส ำหรับใช้เปน็สถำนที่ 
จอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ ณ บริเวณหอประชุม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  9) จัดท ำบัตรแสดงตนเจ้ำหน้ำที่แต่ละจุดให้ชัดเจน พร้อมทั้ง จัดส่งข้อมูล 
ให้ กอร.ถปภ. 

  10) ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและน้ ำประปำ ภำยในหอประชุมมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ให้เรียบร้อย ก่อนกำรเสด็จ 1 วัน 

  11) กำรระบำยผ้ำบริเวณที่ประทับ ขอให้งดกำรใช้เข็มหมุดในกำรเย็บร้อย 
  12) จัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณด้ำนหน้ำหอประชุมมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่และบริเวณวงเวียนหน้ำเรือนรับรองที่ประทับ ให้เรียบร้อย 
  13) จัดซ่อมแซมและจัดระบบน้ ำประปำบริเวณห้องประทับรับรองและ

หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 
    

 

14) จัดเจ้ำหน้ำที.่.. 
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 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ต่อ) 14) จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ทุกวัน ๆ ละ   
1-2 คน เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนในกำรจัดพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรฯ และจัดสถำนที่ กำรดูแลสถำนที่ กำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ 
รวมถึง อ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย เชียงใหม่  
โดยขอให้แจ้งรำยชื่อผู้ประสำนงำนและหมำยเลขโทรศัพท์มือถือติดต่อ
ได้ตลอดเวลำให้จังหวัดเชียงใหม่ทรำบภำยในวนัที่ 5 มกรำคม 2565 

  15) จัดเตรียมห้องประทับรับรอง ห้องสรง (พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้) และ 
ปูพรมลำดพระบำทจำกเรือนรับรองไปยังหอประชุมมหำวิทยำลัย-
เชียงใหม่ ให้เรียบร้อย 

  16) จัดเตรียมห้องประทับรับรองภำยในหอประชุมมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ 
พร้อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ำ แสงสว่ำง เครื่องปรับอำกำศ น้ ำประปำ และ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมดูแล ให้เรียบร้อย (งดผลิตภัณฑ์ปรับอำกำศและ
ดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน) 

  17) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ในกำรติดตั้งเครื่อง
ไฟฟ้ำส ำรอง ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (จังหวัด 
ได้แจ้งให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ทรำบแล้ว)    

  18) จัดเตรียมห้องน้ ำห้องสุขำ บริกำรผู้ไปร่วมงำนให้เรียบร้อย 
  19) จัดเตรียมห้องส ำหรับเป็นที่ตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย 

(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก และห้องพยำบำล ณ หอประชุม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมบริกำรเครื่องดื่มและอำหำรตำมสมควร  
โดยประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี 33 และคณะแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  20) จัดเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลระบบไฟฟ้ำ
ภำยในหอประชุมฯ ประจ ำ กอร.ถปภ.ส่วนแยกมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ 
ในวันที่ 14 มกรำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 06.00 น. เพ่ือประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกรณี 
ที่เกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 

  21) ประสำนคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในกำรจัดแพทย์  
พยำบำล พร้อมเวชภัณฑ์ยำและอุปกรณ์กำรแพทย์ ไปประจ ำ   
ณ ห้องพยำบำล หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14  
มกรำคม 2565 

  22) จัดบริกำรน้ ำดื่ม เครื่องดื่ม บริกำรแก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้ำฯ รับ
เสด็จ ตำมควำมเหมำะสมรวมทั้ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้อง กอร.ถปภ. 

  23) จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มบริกำรข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่ไปเฝ้ำฯ 
รับ-ส่งเสด็จ ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
24) จัดรถบัส ... 
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  24) จัดรถยนต์บัส และรถตู ้เพ่ือใช้รับคณะทหำรมหำดเล็ก ในวันที่  14 
มกรำคม 2565 โดยประสำนรำยละเอียดกับหน่วยทหำร-มหำดเล็ก
รักษำพระองค์ 

  25) กำรจัดตัง้ถังขยะของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ขอให้เป็นลักษณะ 
ถุงใส่ขยะแบบใส 

  26) ประสำนงำนกับส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรอัญเชิญ
พระพุทธนวรำชบพิตรและนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือประกอบพิธี (จังหวัด
ได้แจ้งส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทรำบแล้ว) 

  27) จัดที่นั่งในต ำแหน่งเฝ้ำฯ ให้กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดี 
ผู้พิพำกษำภำค 5 แม่ทัพภำคที่ 3  ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 5 และ
นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ   

  28) จัดเตรียมสถำนที่จอดรถดับเพลิง รถกู้ภัย และรถไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
ของเทศบำลนครเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

29 คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

พิธีเปิดศนูย์แก้ไขควำมพิกำรบนใบหน้ำและกะโหลกศีรษะฯ วันที่ 14 
มกรำคม 2565 ณ คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

  1) จัดเตรียมกำรรับเสด็จฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดล ำดับขั้นตอน 
พิธีกำร ตำมก ำหนดกำร ให้เรียบร้อย   

  2) จัดสถำนที่จอดรถยนต์พระท่ีนั่ง รถยนต์ในขบวน และรถยนต์ 
ตำมขบวนเสด็จ ให้เรียบร้อย 

  3) จัดเตรียมค ำกรำบบังคมทูลฯ ให้เรียบร้อยถูกต้อง  
  4) จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่

ควบคุม โดยให้พร้อมตั้งแต่เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไป 
  5) จัดพิธีกรประชำสัมพันธ์งำนก่อนกำรเสด็จ 
  6) จัดท ำบัตรแสดงตนส ำหรับคณะกรรมกำรจัดงำน, เจ้ำหน้ำที่ และ 

ผู้ไปเฝ้ำฯ รับเสด็จในบริเวณพิธี 
  7) จัดเตรียมสถำนที่ ประดับตกแต่งบริเวณพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ

พระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมรำชชนก พร้อมจัดเตรียม
พำนพุ่มดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องทองน้อย ให้เรียบร้อย 

  8) จัดเตรียมควำมเรียบร้อยภำยในอำคำร ให้เรียบร้อยสวยงำม  
  9) จัดเตรียมควำมเรียบร้อยของห้องต่ำงๆ ที่จะเสด็จทอดพระเนตร 

พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำแต่ละจุด เพื่อตอบค ำถำมเม่ือทรงซักถำม 
  10) จัดเตรียมข้อมูลรำยละเอียดงำน ส ำหรับแจกสื่อมวลชน จ ำนวน   

50 ชุด 
 

15) ประสำนจัดเตรียม ... 
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  15) ประสำนจัดเตรียมสถำนที่ตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย  
(กอร.ถปภ.) ส่วนแยก ณ คณะแพทยศำสตร์ โดยประสำนงำนกับ
มณฑลทหำรบกท่ี 33 พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมเครื่องมือสื่อสำร  
จ ำนวน 1 คน ไปประจ ำ ณ กอร.ถปภ. เพื่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไปรำยงำนตัว ในเวลำ 11.30 น.  
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก ผอ.กอร.ถปภ.  
พร้อมทั้ง บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มแก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีไปปฏิบัติงำน
ประจ ำ กอร.ถปภ. 

  16) ประสำนจัดสถำนที่จอดรถไฟฟ้ำส ำรองที่ไปประจ ำเพ่ือป้องกันไฟฟ้ำ
ขัดข้องในห้วงเวลำเสด็จ  โดยให้พร้อมปฏิบัติในเวลำ 11.00 น.  
เป็นต้นไป พร้อมทั้ง บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
ที่ไปปฏิบัติงำน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคทรำบ
โดยตรงแล้ว 

  17) ประสำนจัดสถำนที่จอดรถดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน และรถกู้ภัย  
จ ำนวน 1 คัน ณ คณะแพทยศำสตร์ พร้อมทั้ง บริกำรอำหำรและ
เครื่องดื่มใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ที่ไปปฏิบัติงำน ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้
เทศบำลนครเชียงใหม่โดยตรงแล้ว 

  18) จัดท ำสัญลักษณ์ลูกศรเส้นทำงเสด็จให้ชัดเจน และจัดท ำเทปกำว 
ติดชั้นบันไดให้เห็นชัดเจน 

  19) จัดท ำรำวบันไดทุกท่ีหมำยที่มีกำรเสด็จฯ ขึ้น-ลง 
  20) จัดที่นั่งในบริเวณพิธีร่วมกับส ำนักพระรำชวัง โดยเฉพำะที่นั่ง

ต ำแหน่งเฝ้ำและผู้ที่ท่ำนเชิญมำเฝ้ำฯ รับเสด็จ 
  21) จัดเตรียมห้องสรง พร้อมอุปกรณ์ประจ ำ และท ำควำมสะอำด 

ให้เรียบร้อย โดยจังหวัดได้มอบหมำยให้ต ำรวจหญิง จ ำนวน 2 นำย  
ไปเฝ้ำห้องสรง ตั้งแต่เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไป 

  22) จัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่จำกกรมโยธำธิกำร-
และผังเมืองที่จะเข้ำไปจัดเตรียมสถำนที่ ระหว่ำงวันที่  10 - 14 
มกรำคม 2562 พร้อมทั้ง จัดอำหำรและน้ ำดื่มบริกำรตำมแต่ 
จะเห็นสมควร 

  23) จัดเต็นท์ส ำหรับรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์พระท่ีนั่งส ำรอง 
  24) ประสำนจัดเตรียมสถำนที่จอดรถส ำหรับผู้ไปร่วมงำนให้เรียบร้อย 
30. มูลนิธิขำเทียมฯ 1) จัดเตรียมสถำนที่ กำรตกแต่งสถำนที่ จัดสถำนที่ประชุม พร้อม

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง   
  2) จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมรำยละเอียดที่เก่ียวข้อง  

ส ำหรับทูลเกล้ำฯ ถวำย   
 

3) จัดเตรียมสถำนที่ ... 
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 มูลนิธิขำเทียมฯ (ต่อ) 3) จัดเตรียมสถำนที่ตั้งรถไฟฟ้ำส ำรองของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
แม่ริมและรถดับเพลิงจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  4) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอในกำรตรวจสอบและป้องกัน
ไฟฟ้ำขัดข้อง พร้อมทั้งจัดรถไฟฟ้ำส ำรอง ณ มูลนิธิขำเทียมฯ  
(จังหวัดได้แจ้งกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 1 ภำคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) ทรำบแล้ว) 

  5) จัดสถำนที่ตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย (กอร.ถปภ.)  
ณ มูลนิธิขำเทียมฯ และจัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือ
สื่อสำร ไปประจ ำ เพ่ือประสำนกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มตำมแต่จะเห็นสมควร 

  6) จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ และระเบียบ
วำระกำรประชุม พร้อมห้องประชุม เครื่องเสียงและอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องในกำรประชุม ให้เรียบร้อย 

  7) จัดสถำนที่จอดรถยนต์พระท่ีนั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จ 
  8) จัดเตรียมกิจกรรมต่ำง ๆ ของมูลนิธิฯ ทอดพระเนตร พร้อมจัด

เจ้ำหน้ำที่บรรยำยและตอบข้อซักถำม รวมทั้ง จัดขำเทียมส ำหรับ
พระรำชทำนและผู้เข้ำรับ ให้เรียบร้อย 

  9) จัดเตรียมอำหำรเสวยฯ โต๊ะเสวยฯ และรำยกำรอำหำร ส ำหรับกำร
เสวยพระกระยำหำรค่ ำ พร้อมทั้งอำหำรส ำหรับผู้ตำมเสด็จ  
ณ มูลนิธิขำเทียมฯ และประสำนผู้ที่จะร่วมโต๊ะเสวยฯ ให้เรียบร้อย 

  10) กำรระบำยผ้ำบริเวณที่ประทับ ขอให้งดกำรใช้เข็มหมุดในกำรเย็บร้อย 
  11) ประสำนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว ในกำรจัดเตรียม 

อำหำรกล่องและน้ ำดื่ม จ ำนวน 260 ชุด ส ำหรับมอบให้กับทหำร 
ต ำรวจ และเจ้ำหน้ำที่ ที่เดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ถวำยควำมปลอดภัย 
โดยมอบให้กับ กอร.ถปภ. มูลนิธิขำเทียมฯ ในเวลำ 16.00 น.  

  12) จัดอำหำรกล่องและน้ ำดื่ม จ ำนวน 50 ชุด ส ำหรับมอบให้กับพนักงำน
ขับรถยนต์ในขบวน โดยมอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมขบวน ในเวลำ 
16.00 น. 

31 อ ำเภอแม่ริม 1) ประสำนเตรียมกำรรับเสด็จ ณ มูลนิธิขำเทียมฯ   
  2) จัดปลัดอ ำเภอ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ   

ณ มูลนิธิขำเทียมฯ ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 พร้อมเวลำ  
13.00 น. เพ่ือประสำนกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องที่เข้ำไป 
จัดเตรียมกำรรับเสด็จ     

 
3) ประสำนองค์กร ... 
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 อ ำเภอแม่ริม (ต่อ) 3) ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรประดับธงชำติ  
ธงพระนำมำภิไธย สธ บริเวณเส้นทำงเสด็จ พร้อมทั้ง ดูแลและ 
ท ำควำมสะอำดถนน ล้ำงถนนหน้ำส ำนักงำนมูลนิธิขำเทียมฯ และ 
ตัดแต่ง กิ่งไม้สองข้ำงทำง ซึ่งเป็นเส้นทำงเสด็จไปยังมูลนิธิขำเทียมฯ   
ให้เรียบร้อย 

  4) ประสำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จัดรถดับเพลิง จ ำนวน  
2 คัน รถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน ไปประจ ำ ณ มูลนิธิขำเทียมฯ ในวันที่  
13 มกรำคม 2565 พร้อมเวลำ 12.30 น. 

  5) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอแม่ริม ไปจัดเตรียมกำร 
เพ่ือป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง 

  6) ประสำนจัดเตรียมด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่และกำรดูแล
ประชำชนที่ไปถวำยฎีกำหรือถวำยสิ่งของให้เรียบร้อย (งดเชิญ
ประชำชนไปรับเสด็จ เพรำะเป็นกำรเสด็จฯ ส่วนพระองค์) 

32 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ดอนแก้ว 

1) ประสำนเตรียมกำรรับเสด็จ ณ รร. ศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ และ
มูลนิธิขำเทียมฯ ต ำบลดอนแก้ว 

 2) จัดเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จ ำนวน 1 คน  
พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ ณ กองอ ำนวยกำรร่วม ถปภ. 
เพ่ือประสำนกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องที่เข้ำไปจัดเตรียมกำร 
รับเสด็จ ในวันที่มีกำรเสด็จ พร้อมก่อนเวลำ 3 ชม. 

  3) ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย บริเวณเส้นทำงเสด็จ  
พร้อมทั้ง ดูแลและท ำควำมสะอำดถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงเสด็จ และ
ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้ำงทำง รวมทั้งระบำยผ้ำสะพำนข้ำมคลองให้
เรียบร้อย สวยงำม  

  4) จัดรถดับเพลิง จ ำนวน 2 คัน และรถกู้ภัย จ ำนวน 1 คัน พร้อม
เจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏิบัติไปประจ ำ ณ ที่หมำยเสด็จทุกท่ีหมำย  

  5) จัดเตรียมอำหำรกล่องและน้ ำดื่ม จ ำนวน 260 ชุด ส ำหรับมอบให้กับ
ทหำร ต ำรวจ และเจ้ำหน้ำที่ ที่เดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ถวำย- 
ควำมปลอดภัย โดยมอบให้กับ กอร.ถปภ. มูลนิธิขำเทียมฯ และ 
อำหำรว่ำง พร้อมน้ ำดื่ม จ ำนวน 300 ชุด ส ำหรับที่หมำย  
ร.ร. ศึกษำสงเครำะห์ เชียงใหม ่

33 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ 
แม่ริม 

1) จัดระบบน้ ำประปำ ณ ทีห่มำยเสด็จทุกท่ีหมำย โดยประสำนงำนกับ
เจ้ำของสถำนที่ ให้เรียบร้อย 

  2) ส ำรองน้ ำส ำหรับใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ณ ที่หมำยเสด็จทุกท่ีหมำย  
ให้เพียงพอ 

  3) จัดระบบแรงดันน้ ำประปำให้มีประสิทธิภำพเป็นกรณีพิเศษ  
ณ บริเวณมูลนิธิขำเทียมฯ ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 

 
34. อ ำเภออมก๋อย ... 
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34 อ ำเภออมก๋อย 1) ประสำนจัดเตรียมกำรรับเสด็จกับหน่วยงำนเจ้ำของสถำนที่  
และส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

  2) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทำงไปรับเสด็จ 
  3) จัดเตรียมรถดับเพลิง และรถกู้ภัย ประจ ำสนำม ฮ. ชั่วครำว 

บ้ำนเลอะกรำ โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง และรดน้ ำ 
ที่สนำม ฮ. ทุกวัน เพ่ือป้องกันฝุ่น  รวมทั้ง ยึดตรึงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณ
ใกล้เคียงกับสนำม ฮ. ชั่วครำว ให้มั่นคงแข็งแรง 

  4) เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอท่ีเกี่ยวข้องไปร่วมรับเสด็จ 
เพ่ือตอบข้อมูลที่เก่ียวข้องเมื่อผู้ตำมเสด็จสอบถำมเพ่ิมเติม  
ตำมแต่จะเห็นสมควร 

  5) ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับพ้ืนที่ถนนที่เป็น
เส้นทำงเสด็จ ท ำควำมสะอำด ตัดกิ่งไม้ หญ้ำ บริเวณสองข้ำงทำง 
ให้เรียบร้อย 

  6) จัดเตรียมรถยนต์ขบวนเสด็จ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์  
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ชำวไทยภูเขำ แม่ฟ้ำหลวง บ้ำนเลอะกรำ 
ประกอบด้วยรถยนต์พระที่นั่ง รถยนต์พระที่นั่งส ำรอง และ รถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในขบวนเสด็จ จ ำนวน 10 คัน และมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ โดยแจ้งชื่อ ต ำแหน่ง หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ ให้จังหวัดทรำบเพื่อกำรประสำนงำน ภำยในวันที่ 7 
มกรำคม ม.ค. 2565 

  7) จัดเตรียมรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) จ ำนวน 3 คัน ส ำหรับคณะ
ส่วนล่วงหน้ำ 

  8) จัดเตรียมรถยนต์รับคณะแม่ทัพภำคท่ี 3 / ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 3 คัน ณ สนำม ฮ. ไปยัง ศูนย์กำรเรียนรู้ชำวไทย
ภูเขำ แม่ฟ้ำหลวง บ้ำนเลอะกรำ ต.แม่ตื่น 

  9) ประสำน กศน.เชียงใหม่ ในกำรจัดสถำนที่ส ำหรับทอดพระเนตรพร้อม
จัดเจ้ำหน้ำที่น ำเยี่ยมชมและบรรยำยในแต่ละจุดในกรณีทรงซักถำม 

  10) จัดปลัดอ ำเภอ จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
จ ำนวน 1 คน ประจ ำ กอร.ถปภ. ศูนย์กำรเรียนรูช้ำวไทยภูเขำ แม่ฟ้ำหลวง 
บ้ำนเลอะกรำ พร้อมเวลำ 06.00 น. เพื่อประสำนกับส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้อง 

  11) ส ำรองห้องพักในพ้ืนที่ และจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ข้ำรำชกำรที่จะเดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่รับเสด็จตำมแต่จะเห็นสมควร 
รวมทั้งจัดเตรียมรถคอยบริกำร 

  12) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้ำส ำรอง ไป
ประจ ำ ณ ที่หมำยเสด็จ เพื่อป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง (จังหวัดมีหนังสือ
แจ้งไปยังกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคเหนือ) โดยตรงอีกทำงหนึ่งแล้ว) 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อ ำเภออมก๋อย (ต่อ) 13) ประสำนกับหน่วยงำนทหำรและต ำรวจในพื้นที่ ในกำรถวำยควำม

ปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  14) ประสำนจัดเตรียมด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และกำรดูแล

ประชำชนที่ไปถวำยฎีกำหรือถวำยสิ่งของให้เรียบร้อย   
  15) ขอควำมอนุเครำะห์จัดสถำนที่พักค้ำงแรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขับรถยนต์

ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ำพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ใน
ขบวนเสด็จฯ และจัดอำหำรพร้อมน้ ำดื่ม ให้ตำมควำมเหมำะสม 

  16) จัดอำหำรและน้ ำดื่มให้แก่เจ้ำหน้ำที่ กอร.ถปภ. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ อ ำเภอ 
เทศบำล พนักงำนขับรถ ฯลฯ ตำมที่ได้มีกำรประสำนงำนให้เพียงพอ  

  17) ประสำนจัดสถำนที่ส ำหรับตรวจคัดกรองโควิด -19 /ตรวจวัดอุณหภูมิ
เจ้ำหน้ำที่ และประชำชนที่มำเฝ้ำรับเสด็จฯ โดยประสำนกำรปฏิบัติกับ
กอร.ถปภ. , ส ำนักงำน ก.ศ.น. จงัหวัดเชียงใหม่ และหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

  18) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ รพ.สต. ในพื้นที่ ด ำเนินกำร
ตรวจคัดกรองโควิด -19 (RT-PCR / ATK / ตรวจวัดอุณหภูมิ) พร้อม
ติดสติกเกอร์ผู้ผ่ำนกำรคัดกรองฯ โดยประสำนกำรปฏิบัติกับกอร.ถปภ. 
, ส ำนักงำน ก.ศ.น. จังหวัดเชยีงใหม่ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

  19) ประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ที่เฝ้ำรับ-ส่งเสด็จ  
ให้เรียบร้อย โดยประสำนกำรปฏิบัติกับ กศน. 

  20) จัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ณ สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลอมก๋อย  
พร้อมจัดเตรียมรถดับเพลิง รถกู้ภัย ไปประจ ำ ณ ที่หมำย  
ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 

  21) จัดเตรียม รพ.ฉุกเฉิน ณ รพ. อมก๋อย และจัดเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัย 
ห้องประทับรับรอง ห้องสรง ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลอมก๋อย ใน
วันที่ 13 มกรำคม 2565 

  22) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท.ที่มำปฏิบัติงำน 
ตำมท่ีได้รับกำรประสำน  

  23) จัดเตรียมขบวนรถ ประจ ำสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ประกอบด้วย รถยนต์ตู้ 3 คัน 
พร้อมตั้งแต่เวลำ 07.00 น. ในวันที่ 13 มกรำคม 2565 

35 อ ำเภอเวียงแหง 1) ประสำนจัดเตรียมกำรรับเสด็จกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง   
ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 บ้ำนสำมหมื่น  
หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองแหง โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     

  2) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่  33  ในกำรจัดเตรียมรับเสด็จฯ 
เยี่ยมโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 

  3) อ ำนวยควำมสะดวกผู้บริหำร ที่ไปเฝ้ำฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ สนำม ฮ. 
ชั่วครำวบ้ำนสำมหมื่น 

4) อ ำนวยควำมสะดวก... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อ ำเภอเวียงแหง (ต่อ) 4) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทำงไปรับเสด็จ 
  5) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย ประจ ำสนำม ฮ. ชั่วครำว 

บ้ำนสำมหมื่น ต ำบลเมืองแหง พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง  
(สปอตไลท์) บริเวณสนำม ฮ. โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง และ 
รดน้ ำที่สนำม ฮ. ทุกวัน เพ่ือป้องกันฝุ่น ให้เรียบร้อย 

  6) ยึดตรึงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียงกับสนำม ฮ. ชั่วครำว ให้มั่นคงแข็งแรง 
  7) จัดเตรียมรถไฟฟ้ำส่องสว่ำงเคลื่อนที่ไปประจ ำบริเวณพ้ืนที่เสด็จ  

กรณีเสด็จฯ เวลำเย็นและค่ ำ 
  8) เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอท่ีเกี่ยวข้องไปร่วมรับเสด็จ   

เพ่ือตอบข้อมูลที่เก่ียวข้องเมื่อผู้ตำมเสด็จสอบถำมเพ่ิมเติม ตำมแต่จะ
เห็นสมควร พร้อมประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัว ไปยังต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 33 

  9) ประสำนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับพื้นที่ถนนที่เป็น
เส้นทำงเสด็จ รวมทั้ง ท ำควำมสะอำด ตัดกิ่งไม้ หญ้ำ ตำมสองข้ำงทำง 
ให้เรียบร้อย 

  10) จัดเตรียมรถยนต์ขบวนเสด็จ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์ ณ โรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 ประกอบด้วย 
- รถยนต์พระที่นั่ง จ ำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน) 
- รถยนต์พระที่นั่งส ำรอง จ ำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน)  
- รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในขบวนเสด็จ จ ำนวน 10 คัน  
โดยรถยนต์ในขบวนเสด็จให้ติดหมำยเลข 1-10 ให้เรียบร้อย  
- รถยนต์ส ำหรับส่วนล่วงหน้ำ จ ำนวน 3 คัน 
- รถยนต์ส ำหรับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ จ ำนวน 3 คัน  
ทั้งนี้ ขอให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ โดยแจ้งชื่อ 
ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ให้จังหวัดทรำบเพ่ือกำร
ประสำนงำน ภำยในวันที่  7 มกรำคม 2565 

  11) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดสถำนที่ส ำหรับ
ทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่น ำเยี่ยมชมและบรรยำย 
ในแต่ละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถำม 

  12) จัดปลัดอ ำเภอ จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่องค์กรส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวน 1 คน ประจ ำ ณ กอร.ถปภ. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
เบญจมะ 1 พร้อมเวลำ 06.30 น. เพ่ือประสำนงำนกับ 
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

  13) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมผู้เข้ำรับสิ่งของ
พระรำชทำน 

 

14) ประสำนต ำรวจ ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อ ำเภอเวียงแหง (ต่อ) 14) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมสถำนที่  

และรำยกำรอำหำร ส ำหรับกำรเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน ณ 
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1   

  15) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ / รพ.สต. / องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโควิด19 พร้อมติด
สติกเกอร์ผู้ผ่ำนกำรคัดกรองฯ โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 33 

  16) กำรรับเสด็จ ข้ำรำชกำรแต่งกำยเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำรสีกำกี  
แขนยำว สวมหมวก   

  17) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้ำส ำรอง 
ไปประจ ำ ณ ที่หมำยเสด็จ เพ่ือป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง 

  18) ประสำนกับหน่วยงำนทหำรและต ำรวจในพื้นที่ ในกำรถวำยควำม
ปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  19) จัดอำหำรกล่องและน้ ำดื่ม จ ำนวน 40 ชุด ส ำหรับมอบให้นักบิน
เฮลิคอปเตอร์ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดส่งให้เรียบร้อย 

  20) ประสำนจัดเตรียมด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และกำรดูแล
ประชำชนที่ไปถวำยฎีกำหรือถวำยสิ่งของให้เรียบร้อย   

  21) ขอควำมอนุเครำะห์จัดสถำนที่พักค้ำงแรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขับรถยนต์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ำพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ 
ในขบวนเสด็จฯ และจัดอำหำรพร้อมน้ ำดื่ม ให้ตำมควำมเหมำะสม 

  22) ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย สธ.  ให้เรียบร้อยสวยงำม 
  23) จัดระเบียบประชำชนรับเสด็จฯ โดยประสำนงำนกับโรงเรียนต ำรวจ

ตระเวนชำยแดนเบญจมะ 1 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  24) ประสำนเกษตรอ ำเภอ จัดเตรียมพันธุ์ไม้ ส ำหรับพระรำชทำนแก่

ผู้แทนชำวบ้ำน และผู้เข้ำรับพระรำชทำน 
  25 ประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ที่เฝ้ำรับ-ส่งเสด็จ 

ให้เรียบร้อย โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 
36. อ ำเภอแม่แจ่ม 1) ประสำนจัดเตรียมกำรรับเสด็จกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง   

ณ ที่หมำยเสด็จทั้งสองที่หมำย โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
  2) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมรับเสด็จฯ 

เยี่ยมโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนใหม่พัฒนำสันติ และ
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลอง 

  3) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทำงไปรับเสด็จ 
  4) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย ประจ ำสนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว 

บ้ำนแม่ลอง และสนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนใหม่พัฒนำสันติ 
พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง (สปอตไลท์) บริเวณสนำม ฮ. โดยให้
พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง และรดน้ ำที่สนำม ฮ. ทุกวัน เพ่ือป้องกันฝุ่น 
รวมทั้ง ยึดตรึงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียงกับสนำม ฮ. ชั่วครำว 
ให้มั่นคงแข็งแรง 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 อ ำเภอแม่แจ่ม (ต่อ) 5) จัดเตรียมรถไฟฟ้ำส่องสว่ำงเคลื่อนที่ไปประจ ำบริเวณพ้ืนที่เสด็จ   
กรณีเสด็จฯ เวลำเย็นและค่ ำ 

  6) เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอท่ีเกี่ยวข้องไปร่วมรับเสด็จ  
เพ่ือตอบข้อมูลที่เก่ียวข้องเมื่อผู้ตำมเสด็จสอบถำมเพ่ิมเติม ตำมแต่
จะเห็นสมควร 

  7) ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับพ้ืนที่ถนนที่เป็น
เส้นทำงเสด็จ ท ำควำมสะอำด ตัดกิ่งไม้ หญ้ำ ตำมสองข้ำงทำง 
ให้เรียบร้อย 

  8) จัดเตรียมรถยนต์ขบวนเสด็จ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์ ในวันที่ 10 
มกรำคม 2565 ณ สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนแม่ลอง และ  
ในวันที่ 11 มกรำคม 2565 ณ สนำมเฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว  
บ้ำนใหม่พัฒนำสันติ ประกอบด้วย รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในขบวนเสด็จ 
จ ำนวน 10 คัน โดยรถยนต์ในขบวนเสด็จให้ติดหมำยเลข 1-0  
ให้เรียบร้อย และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ  
โดยแจ้งชื่อ ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ให้จังหวัดทรำบเพ่ือ
กำรประสำนงำน ภำยในวันที่ 7 มกรำคม 2565 

  9) จัดเตรียมรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) จ ำนวน 3 คัน ส ำหรับคณะ
ส่วนล่วงหน้ำ 

  10) จัดเตรียมรถยนต์รับคณะแม่ทัพภำคท่ี 3/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 3 คัน ณ สนำม ฮ. ไปยังโรงเรียนฯ และ 
ศูนย์กำรเรียนฯ แต่ละที่หมำย 

  11) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดสถำนที่ส ำหรับ
ทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่น ำเยี่ยมชมและบรรยำย 
ในแต่ละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถำม 

  12) จัดปลัดอ ำเภอ จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่องค์กรส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวน 1 คน ประจ ำ ณ กอร.ถปภ.ส่วนแยกทั้งสองที่หมำย ที่หมำย
ละ 1 คน ในวันที่ 11 และ 12 มกรำคม 2565  พร้อมก่อนเสด็จฯ 
3 ชั่วโมง เพ่ือประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

  13) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ 
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนฯ  และสิ่งของพระรำชทำน 

  14) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมสถำนที่และ
รำยกำรอำหำร ส ำหรับกำรเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน ณ โรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ลอง 

 

15) กำรรับเสด็จ ... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อ ำเภอแม่แจ่ม (ต่อ) 15) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้ำส ำรอง 

ไปประจ ำ ณ ที่หมำยเสด็จทั้งสองที่หมำย เพ่ือป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง 
  16) ประสำนกบัหน่วยงำนทหำรและต ำรวจในพื้นที่ ในกำรถวำยควำม

ปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  17) ประสำนจัดเตรียมด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และกำรดูแล

ประชำชนที่ไปถวำยฎีกำหรือถวำยสิ่งของให้เรียบร้อย   
  18) ขอควำมอนุเครำะห์จัดสถำนที่พักค้ำงแรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขับรถยนต์ของ

จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะเข้ำพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ในขบวน
เสด็จฯ และจัดอำหำรพร้อมน้ ำดื่ม  ให้ตำมควำมเหมำะสม 

  19) จัดระเบียบประชำชนรับเสด็จฯ โดยประสำนงำนกับโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนฯ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

  20) ประสำนเกษตรอ ำเภอ จัดเตรียมพันธุ์ไม้ ส ำหรับพระรำชทำนแก่ผู้แทน
ชำวบ้ำน และผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

  21) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ รพ.สต. ในพื้นที่ ด ำเนินกำรตรวจ
คัดกรองโควิด -19 พร้อมติดสติกเกอร์ผู้ผ่ำนกำรคัดกรองฯ  
โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 

  22) ประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ที่เฝ้ำรับ-ส่งเสด็จ  
ให้เรียบร้อย โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 

  23) จัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน  ณ โรงเรียนบ้ำนเนินวิทยำ ระหว่ำงวันที่  
10 - 13 มกรำคม 2565  

  24) จัดเตรียม รพ.ฉกุเฉิน ณ รพ. แม่แจ่ม ระหว่ำงวันที่ 10 - 13 มกรำคม 2565  
  25) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท.ที่มำปฏิบัติงำน 

ตำมท่ีได้รับกำรประสำน ระหว่ำงวันที่ 10 - 13 มกรำคม 2565 
  26) จัดเตรียมขบวนรถ ประจ ำสนำม ฮ. ฉุกเฉิน โรงเรียนบ้ำนเนิน 

ประกอบด้วย รถยนต์ตู้ 3 คัน ในวันที่ 11  มกรำคม 2565  
พร้อมตั้งแต่เวลำ 07.00 น.  

37. เทศบำลต ำบลช้ำงเผือก 1) ท ำควำมสะอำดเส้นทำงเสด็จฯ ให้เรียบร้อย ก่อนเสด็จ 2 วัน 
 และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ช้ำงเผือก 
2) ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย สธ เส้นทำงเสด็จฯ ในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบ 
38 ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ 1) ติดตำมข้อมูลข่ำวอำกำศน ำส่ง กอร.ถปภ.ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 / 

กอร.ถปภ.ส่วนแยก บน.41 ตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2565  
จนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจ 

  2) จัดเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน พร้อมเครื่องมือสื่อสำร ไปประจ ำ กอร.ถปภ. 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1  ในวันที่ 10 – 13 มกรำคม 2565 
เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไปรำยงำนตัว  
ในวันที่ 10 มกรำคม 2565 ณ กอร.ถปภ. เวลำ 06.00 น.  
เพ่ือประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำก ผอ.กอร.ถปภ.  
และให้สับเปลี่ยนหน้ำที่ประจ ำจนกว่ำจะเสด็จกลับ กทม. 

39. ส ำนักงำน... 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
39 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับรับเสด็จ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทย
ภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนเลอะกรำ ต ำบลแม่ตื่น อ ำเภออมก๋อย ย 
โดยตกแต่ง ท ำควำมสะอำด ให้เรียบร้อยตำมที่มีข้อแนะน ำในกำร
ส ำรวจพื้นที ่

2) จัดเตรียมสถำนที่และกิจกรรมส ำหรับเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร 
พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำแต่ละจุด เพื่อตอบในกรณีทรงถำม  

3) จัดเตรียมสิ่งของ/พันธุ์ไม้ผล/ผ้ำห่มกันหนำวส ำหรับพระรำชทำน 
แก่ผู้แทนชำวบ้ำน และผู้เข้ำรับพระรำชทำน รวมทั้ง จัดเตรียม       
ผู้เข้ำรับและซักซ้อมกำรเข้ำรับให้เรียบร้อย  

4) จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับประชำชนที่มำเฝ้ำฯ รับเสด็จ โดยให้
ประสำนงำนกับนำยอ ำเภออมก๋อย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

5) จัดเตรียมห้องสรงเพ่ือใช้รับเสด็จ พร้อมอุปกรณ์ภำยในห้องสรง ให้
เรียบร้อย  

6) จัดเตรียมสมุดส ำหรับลงพระนำมำภิไธยพร้อมปำกกำ ณ อำคำร
เรียนของศูนย์ฯ  

7) จัดเตรียมค ำกรำบบังคมทูลรำยงำนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ และ   
ผู้กรำบบังคมทูลถวำยรำยงำน ให้เรียบร้อย  

8)  จัดท ำรำวบันไดทุกท่ีหมำยที่เป็นบันไดทำงขึ้น - ลง ปรับปรุง
เส้นทำงภำยในโรงเรียนให้มีควำมเรียบร้อย ปลอดภัย  
ตำมท่ีรำชองครักษ์ประจ ำพระองค์ ให้ค ำแนะน ำโดยตรวจสอบ
ควำมมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งำน  

9) ประสำนกับหน่วยงำนทหำรและต ำรวจในพ้ืนที่ ในกำรถวำยควำม
ปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

10) สนับสนุนกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับอ ำเภอและจังหวัด เพ่ือให้กำรรับเสด็จเป็นไปอย่ำง
เรียบร้อย สมพระเกียรติ และปลอดภัยสูงสุด 

11) จัดท ำป้ำยชื่อ ต ำแหน่ง และหน้ำที่ ครูโรงเรียนทุกคน เพื่อสะดวก
ในกำรประสำนงำน โดยประสำนงำนกับ กอร.ถปภ. 

12)  จัดอำหำรและน้ ำดื่มบริกำรเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติหน้ำที่รับเสด็จให้
เพียงพอ 

  13) ติดตั้งเต็นท์ ส ำหรับเป็นจุดจอดรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ 
พระท่ีนั่งส ำรอง ทุกที่หมำยที่ใช้รถขบวนเสด็จ 

  14) จัดสถำนที่ส ำหรับกำรตรวจ RT-PCR และ ATK ส ำหรับผู้บริหำร 
เจ้ำหน้ำที ่ผู้ปฏิบัติงำน ตำมท่ีมีกำรประสำน 

  15) จัดท ำบัตรประจ ำตัวส ำหรับรับเสด็จของผู้ที่มำร่วมงำนและปฏิบัติ
หน้ำที่ ตำมแบบที่ กอร.ถปภ. ก ำหนด ให้เรียบร้อย 

  16) ประสำนอ ำเภอ / รพ.สต. / อสม. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำ
กำรตรวจ RT-PCR และ ATK ส ำหรับผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ปฏิบัติงำน ทุกที่หมำย 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
40 อ ำเภอแม่อำย 1) ประสำนจัดเตรียมกำรรับเสด็จกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง   

ณ ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย 
โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     

  2) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่  33  ในกำรจัดเตรียมรับเสด็จฯ 
เยี่ยมศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน 

  3) อ ำนวยควำมสะดวกผู้บริหำร ที่ไปเฝ้ำฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ สนำม
เฮลิคอปเตอร์ชั่วครำว บ้ำนนำมะอื้น 

  4) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทำงไปรับเสด็จ 
  5) จัดเตรียมรถดับเพลิงและรถกู้ภัย ประจ ำถึงสนำมเฮลิคอปเตอร์

ชั่วครำว บ้ำนนำมะอ้ืน พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง (สปอตไลท์) 
บริเวณสนำม ฮ. โดยให้พร้อมก่อนเสด็จ 3 ชั่วโมง และ 
รดน้ ำที่สนำม ฮ. ทุกวัน เพ่ือป้องกันฝุ่น ให้เรียบร้อย 

  6) ยึดตรึงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียงกับสนำม ฮ. ชั่วครำว ให้มั่นคงแข็งแรง 
  7) จัดเตรียมรถไฟฟ้ำส่องสว่ำงเคลื่อนที่ไปประจ ำบริเวณพ้ืนที่เสด็จ  

กรณีเสด็จฯ เวลำเย็นและค่ ำ 
  8) เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอท่ีเกี่ยวข้องไปร่วมรับเสด็จ   

เพ่ือตอบข้อมูลที่เก่ียวข้องเมื่อผู้ตำมเสด็จสอบถำมเพ่ิมเติม ตำมแต่จะ
เห็นสมควร พร้อมประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัว ไปยังต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 33 

  9) ประสำนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ปรับพื้นที่ถนนที่เป็น
เส้นทำงเสด็จ รวมทั้ง ท ำควำมสะอำด ตัดกิ่งไม้ หญ้ำ ตำมสองข้ำงทำง 
ให้เรียบร้อย 

  10) จัดเตรียมรถยนต์ขบวนเสด็จ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์ ประกอบด้วย 
- รถยนต์พระที่นั่ง จ ำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน) 
- รถยนต์พระที่นั่งส ำรอง จ ำนวน 1 คัน (จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน)  
- รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในขบวนเสด็จ จ ำนวน 10 คัน  
โดยรถยนต์ในขบวนเสด็จให้ติดหมำยเลข 1-10 ให้เรียบร้อย  
- รถยนต์ส ำหรับส่วนล่วงหน้ำ จ ำนวน 3 คัน 
- รถยนต์ส ำหรับข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ จ ำนวน 3 คัน  
ทั้งนี้ ขอให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ โดยแจ้งชื่อ 
ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ให้จังหวัดทรำบเพ่ือกำร
ประสำนงำน ภำยในวันที่  7 มกรำคม 2565 

  11) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดสถำนที่ส ำหรับ
ทอดพระเนตร พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่น ำเยี่ยมชมและบรรยำย 
ในแต่ละจุด ในกรณีท่ีทรงซักถำม 

  12) จัดปลัดอ ำเภอ จ ำนวน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่องค์กรส่วนท้องถิ่น  
จ ำนวน 1 คน ประจ ำ ณ กอร.ถปภ. ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย พร้อมเวลำ 06.30 น. 
เพ่ือประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 อ ำเภอแม่อำย (ต่อ) 13) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมผู้เข้ำรับ
สิ่งของพระรำชทำน 

  14) ประสำนต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในกำรจัดเตรียมสถำนที่  
และรำยกำรอำหำร ส ำหรับกำรเสวยพระกระยำหำรกลำงวัน ณ 
ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอ้ืน อ ำเภอแม่อำย 

  15) ประสำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ / รพ.สต. / องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโควิด19 พร้อมติด
สติกเกอร์ผู้ผ่ำนกำรคัดกรองฯ โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 33 

  16) กำรรับเสด็จ ข้ำรำชกำรแต่งกำยเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำรสีกำกี  
แขนยำว สวมหมวก   

  17) ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ จัดเตรียมเครื่องไฟฟ้ำส ำรอง 
ไปประจ ำ ณ ที่หมำยเสด็จ เพ่ือป้องกันไฟฟ้ำขัดข้อง 

  18) ประสำนกับหน่วยงำนทหำรและต ำรวจในพื้นที่ ในกำรถวำยควำม
ปลอดภัยตำมเส้นทำงเสด็จและบริเวณพ้ืนที่เสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  20) ประสำนจัดเตรียมด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และกำรดูแล
ประชำชนที่ไปถวำยฎีกำหรือถวำยสิ่งของให้เรียบร้อย   

  21) ขอควำมอนุเครำะห์จัดสถำนที่พักค้ำงแรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขับรถยนต์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ำพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ 
ในขบวนเสด็จฯ และจัดอำหำรพร้อมน้ ำดื่ม ให้ตำมควำมเหมำะสม 

  22) ประดับธงชำติและธงพระนำมำภิไธย สธ.  ให้เรียบร้อยสวยงำม 
  23) จัดระเบียบประชำชนรับเสด็จฯ โดยประสำนงำนกับศูนย์กำรเรียน

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำมะอื้น อ ำเภอแม่อำย  ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

  24) ประสำนเกษตรอ ำเภอ จัดเตรียมพันธุ์ไม้ ส ำหรับพระรำชทำนแก่
ผู้แทนชำวบ้ำน และผู้เข้ำรับพระรำชทำน 

  25 ประสำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ที่เฝ้ำรับ-ส่งเสด็จ 
ให้เรียบร้อย โดยประสำนกำรปฏิบัติกับต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 

41 อ ำเภอฮอด 
 

1) จัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน  ณ โรงเรียนฮอดพิทยำคม จัดเตรียม
รถดับเพลิง รถกู้ภัย ไปประจ ำ ณ ที่หมำย  ในวันที ่13 มกรำคม 2565  

  2) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท.ที่มำ
ปฏิบัติงำน ตำมท่ีได้รับกำรประสำน  

42 อ ำเภอเชียงดำว 1) ประสำนกำรจัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ณ ร.7 พัน 2 อ ำเภอเชยีงดำว  
พร้อมจัดเตรียมรถดับเพลิง รถกู้ภัย ไปประจ ำ ณ ที่หมำย ในวันที่ 
10 มกรำคม 2565 

  2) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท. ที่มำ
ปฏิบัติงำน ตำมท่ีได้รับกำรประสำน  

42. อ ำเภอเชียงดำว.. 
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ที ่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
43 อ ำเภอฝำง 1) ประสำนกำรจัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ณ ศูนย์พัฒนำปิโตเลียมภำคเหนือ 

อ ำเภอฝำง พร้อมจัดเตรียมรถดับเพลิง รถกู้ภัย ไปประจ ำ ณ ที่หมำย ใน
วันที่ 10 มกรำคม 2565 

  2) จัดเตรียม รพ.ฉุกเฉิน ณ โรงพยำบำลฝำง  
  3) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท. ที่มำ

ปฏิบัติงำน ตำมที่ได้รับกำรประสำน  
44 อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำ 
1) จัดเตรียมสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำ พร้อมจัดเตรียม

รถดับเพลิง รถกู้ภัย ไปประจ ำ ณ ที่หมำย วันที่ 11 มกรำคม 2565 
  2) จัดเตรียม รพ.ฉุกเฉิน ณ วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ และจัดเตรียมพื้นท่ี

ปลอดภัย ห้องประทับรับรอง ห้องสรง ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ  
  3) ขอควำมอนุเครำะห์แจ้ง อปท. จัดเตรียมอำหำรให้แก่ จนท.ที่มำปฏิบัติงำน 

ตำมท่ีได้รับกำรประสำน  
  4) จัดเตรียมขบวนรถ ประจ ำสนำม ฮ. ฉุกเฉิน ประกอบด้วย รถยนต์ตู้ 3 คัน 

ในวันที่ 11 มกรำคม 2565 
  
 ในกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จฯ มอบหมำยให้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงำนประสำนอย่ำงใกล้ชิด 
(นำยพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร โทรศัพท์ 08 9203 4149 หรือนำยธีรวุฒิ แก้วฟอง 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  โทรศัพท์ 08 1020 6266) ทั้งนี้ หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้รำยงำนจังหวัดเชียงใหม่ทรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปัญหำโดยด่วน ต่อไป   
 

************************** 


